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fuseuse.com

Udfordrende, sjovt og meningsfuldt

Ny viden - ny form - nyt materiale
Fra A til X

Benspænd

Selvmotivation
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Proces

Design
>> idéer omsat til brug for mennesket <<

  form - funktion - konstruktion

Medfødt evne til at designe 

Brugbare produkter, der gavner mennesket 
En udfordring, vi ønsker at løse.
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Proces

Design-tænkning
>> Designtænkning er en kreativ metode, som bruges til at 
identificere og løse bestemte problemer, der i sidste ende 

skal gavne forbrugerne.

Indsigt i og nysgerrighed på menneskers behov, adfærd og kontekst

Visuelt og taktilt 
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Proces

Design-tænkning

Undersøge
afgrænse
    /krav Idéudvikle Prototype Teste

Løsning

loop

* en god idé opstår, når man ikke fokuserer 
   på at få en god idé

pauser

- Fysiks representation 
af idéer
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Proces

Design-Sansning 

Børn ”designer” af lyst 

Light udgave af design-tænkning
Legende tilgang til den kreative læringsproces 

          sanse 
 lege 
  opleve  
 fejle 
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Workshop

Ler workshop
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Workshop

Fokus 

Den ukendte verden af ler

Workshop for børn - 5 til 9 år

Proces

Uden et værk

Design-sansning med ét materiale
Leg og eksperimenter
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Workshop

Stableklodser
Rummet

                                                              Materialet

               Fortællingen

                                             
                                              Sansning

     Legen 



Sanse fødder

Plads til fysisk modulering 
Overraskende rum

Pusterum 

Generelt

Trygge børn undres

Ikke tvinge kreativitet frem
”Rammer” hvor de kan stanse op

Ligesom en koncert... 
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Workshop

Rummet
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Workshop

Materialet
Viden om ler

Vi øver os 
Fejl med vilje

Ingen værktøjer
Leret kalder = naturlig fremdrift 

Generelt

Blot et medium

De tavse materialer
God tid til at undersøge

Mestre materialet
Materialet giver modstand 

Forskellige udtryk er et +
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Workshop



Den ukendte verden

Fra hovedet til fingre
Noget der ikke findes - fantasi

Generelt

Gå med på børnene idéer

Vægge børns nysgerrighed
Tvingende nødvendigt at løse følesen

Balance mellem udfordring og færdigheder 

Nye roller
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Workshop

Fortællingen
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Workshop
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Workshop

Sansning & leg
Se, sanse, lege

Ukendte /kendte verden 
Gå med og styr ikke

Kreativt flow 
Individuel modulering

2 børn - 2 idéer

Generelt

Ikke noget rigtigt eller forkert i børn tilgang

Hvad skal man??
Overraskelse forstærker oplevelsen

Kunstnerisk selvtillid
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Workshop

- Den ukendte Ø
- Ny oplevelse
- Fælles univers
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Workshop

- Et værk til alle
- De andre børn
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Kreative Børn

BØRN &  kreativitet

Kreativitet er for børn en social aktivitet

Leg, sanse og fantasi er børns kreative byggesten

Børn sanser med kroppen – åbne for nye materialer

Børn er kreative, fordi de vælger at være det 
 – vigtigt at vække deres nysgerrighed

Børn har brug for at løse kreative udfordringer 
 – fri leg vil med tiden føre til rutiner

Vigtigt at der sker noget nyt i proceseen 
og at de overraskes over egne evner
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Kreative Børn

KREAtivitet &  BØRN 
>> evnen til at få nye idéer og udtrykke dem

Det kræver vilje, udholdenhed og koncentration 
at være i en kreativ proces

–  det kræver frirum/pauser i processen

Kreativitet er en følelse – den kan ikke ses, 
men du ved, når du er det / har været det

Alle har deres egen kreativitet
 

Centralt for børns læring
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Kreative Børn

os voksne
Den legende tilgang giver det bedste resultat

Vis mulige koblinger mellem de færdigheder barnet har lært
Kæmp imod ikke at hjælpe til med det svære / overtage

Hvad er pænt? - Flotte produkter blot for at tilfredsstille 
Ved at have styr på før/efter kan man få flere kreative øjeblikke

Børn er ok med en aktion uden resultat
Ikke fokusere på at nå det planlagte

Slip styringen, så snart det er muligt
Først når der er skabt noget nyt, kan man sætte ord på det – for vi bevæger os 

fremad i processen uden at have en konkret plan

LER
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Øvelse 1

Fantasi-Væsen

+ + 3 min.
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Øvelse 2

 SammenSmelt
dit væsen med sidemandens

5min. i STILHED
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motivation -  udfordring

  = Virkelyst
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- det skal være sjovt - derefter svært 



Kreativitet er vigtig
 
I er vigtige
       for
Kreativitet smitter 

Kreativitet skaber 
livsduelige børn
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Kjeld Freden 
’Læring med kroppen forrest’

»Man skal 
gribe noget, 
før man kan 
begribe det«

Henrik Jul Ebbesen
mail: hje@fuseuse.com
’Læring med kroppen forrest’

fuseuse.com


